OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, zastupana po županu dr.sc.
Vladimiru Šišljagiću
i
GRAD OSIJEK, Osijek, Kuhačeva 9, zastupan po gradonačelniku Krešimiru Bubalu, dipl. oec.
zaključili su

SPORAZUM
O HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU
U OSIJEKU
Članak 1.
Osječko-baranjska županija (nastavno: Županija) i Grad Osijek (nastavno: Grad) konstatiraju
da je temeljem međusobnog Sporazuma o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Hrvatskim narodnim
kazalištem u Osijeku sa Županije na Grad zaključenim 21. studenoga s važenjem od 1. prosinca 1996.
godine, a potom i članka 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima ("Narodne
novine" broj 13/97.) određen suosnivački status Grada i Županije nad Hrvatskim narodnim kazalištem
u Osijeku u jednakim dijelovima, te su sukladno tome izjednačeni u pravima i obvezama koje kao
suosnivači imaju prema ovoj ustanovi.
Članak 2.
Polazeći od ovlaštenja osnivača da osnivačkim aktom urede temeljne elemente ustrojstva i
djelovanja ustanove, a radi usklađivanja rada i poslovanja Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku sa
Zakonom o kazalištima, ovim Sporazumom Osječko-baranjska županija i Grad Osijek (nastavno:
Osnivači) uređuju osnove ustrojstva i upravljanja Kazalištem, financiranja njegova djelovanja te
međusobne odnose koje u svezi s tim uspostavljaju.
Članak 3.
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku (nastavno: Kazalište) je nacionalno kazalište, koje
svoju djelatnost obavlja kao javnu službu.
Svojom djelatnošću pripreme i organizacije te javnog izvođenja dramskih i glazbeno-scenskih
djela Kazalište ostvaruje interes Osnivača u zadovoljavanju javnih potreba za kazališnom djelatnošću.
Članak 4.
U okviru Kazališta se, utemeljeno na programskim cjelinama, kao zasebne ustrojstvene
jedinice bez pravne osobnosti ustanovljuju:
Opera
Drama
Tehnika
Zajedničke službe.
Unutarnje ustrojstvo Kazališta se pobliže uređuje općim aktom o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Kazališta.

Članak 5.
Radom Kazališta upravlja intendant. Intendant predstavlja i zastupa Kazalište, organizira i
provodi umjetnički program i za njega je odgovoran. Intendant je odgovoran za zakonitost rada
Kazališta.
Intendant ne može bez prethodne suglasnosti Osnivača zaključivati pravne poslove kojim se
stječu, opterećuju ili otuđuju nekretnine u vlasništvu Kazališta te bez prethodne suglasnosti
Kazališnog vijeća odlučivati o ulaganju i nabavi opreme, osnovnih sredstava i drugih pokretnina čija
vrijednost prelazi 100.000,00 kuna odnosno Osnivača za iznos preko 200.000,00 kuna.
U okviru svojih nadležnosti intendant Kazališnom vijeću predlaže Statut i druge opće akte
Kazališta te imenovanje poslovnog ravnatelja i voditelja ustrojstvenih jedinica iz članka 4. ovog
Sporazuma.
Poslovni ravnatelj je pomoćnik intendanta koji organizira i vodi poslovanje Kazališta.
Zadaće i ovlasti intendanta i poslovnog ravnatelja pobliže se uređuju Statutom Kazališta.
Članak 6.
Intendanta Kazališta, na prijedlog Kazališnog vijeća, sporazumno imenuju i razrješavaju
predstavnička tijela Osnivača, a potvrđuje ministar kulture.
Za intendanta može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete stručne spreme i radnog
iskustva te druge uvjete propisane Statutom Kazališta te koja predloženim četverogodišnjim
programom rada, usklađenim s osnovnim programskim i financijskim okvirom iz stavka 4. ovog
članka, daje jamstva unaprjeđenja djelovanja Kazališta. U odabiru kandidata Osnivači će cijeniti i
činjenicu koliko je kandidat vrsni poznavatelj kazališne djelatnosti.
Intendant Kazališta imenuje se na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine.
Natječaj raspisuje i provodi Kazališno vijeće.
U postupku pripreme raspisivanja natječaja Osnivači na prijedlog Kazališnog vijeća utvrđuju
osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje.
Intendant može odnosno mora biti razriješen dužnosti i prije isteka svoga mandata pod
uvjetima i iz razloga utvrđenih zakonom u postupku koji može pokrenuti Kazališno vijeće ili jedan od
Osnivača, a na prijedlog Kazališnog vijeća.
U slučaju iz stavka 5. ovog članka, Osnivači će imenovati vršitelja dužnosti intendanta na
način utvrđen Zakonom o ustanovama za vrijeme potrebno za provođenje postupka izbora novog
intendanta.
Postupak i način imenovanja i razrješenja pobliže se uređuje Statutom Kazališta.
Članak 7.
Kazalište ima Kazališno vijeće koje obavlja zadaće utvrđene zakonom, ovim Sporazumom i
Statutom Kazališta.
Kazališno vijeće ima pet članova, od kojih po dva člana imenuju predstavnička tijela
Osnivača iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi, koji nemaju zakonske zapreke za imenovanje
na tu dužnost utvrđene Zakonom o kazalištima, a jednog člana iz svojih redova biraju kazališni
umjetnici zaposleni u Kazalištu.
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Svoje predstavnike u Kazališnom vijeću Osnivači imenuju i razrješuju sukladno svojim općim
aktima. Način izbora i razrješenja člana Kazališnog vijeća iz reda kazališnih umjetnika uređuje se
Statutom Kazališta.
Mandat članova Kazališnog vijeća je četiri godine.
Predsjednik i članovi Kazališnog vijeća imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad u
visini utvrđenoj ugovorom kojim Osnivači urede financiranje Kazališta.
Članak 8.
Ustrojstvo i upravljanje Kazalištem pobliže se uređuju Statutom i drugim općim aktima u
skladu sa zakonom i ovim Sporazumom.
Statut Kazališta Kazališno vijeće donosi na prijedlog intendanta, a po prethodno pribavljenoj
suglasnosti Osnivača.
Članak 9.
Osnivači su suglasni da u opsegu i na način utvrđen ovim Sporazumom, razmjerno svojim
osnivačkim pravima, osiguravaju sredstva za rad Kazališta u jednakim dijelovima, ukoliko ovim
Sporazumom nije određeno drugačije.
Sve financijske obveze koje glede osiguravanja sredstava za rad Kazališta jedan od Osnivača
preuzme mimo određenja ovog Sporazuma, ne obvezuju drugog Osnivača.
Sredstva iz stavka 1. Osnivači osiguravaju sukladno propisanim kriterijima i standardima.
Sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenika Kazališta, Osnivači će osigurati u visini i
sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Kazalištu koji supotpisuju. Sredstva će se osigurati za
broj i strukturu zaposlenika utvrđen Kolektivnim ugovorom u okviru kadrovskog plana ostvarenja
predloženog programa temeljem kojeg je intendant imenovan.
Preko broja iz stavka 4. Kazalište može zapošljavati nove zaposlenike ukoliko to prihvate
Osnivači programima javnih potreba i to za razdoblje važenja tih programa, pod uvjetom da
posljednje obračunsko razdoblje nije poslovalo s gubitkom i da su podmirene sve tekuće obveze.
Sredstva za honorare vanjskih suradnika Osnivači će osiguravati u visini utvrđenoj godišnjim
programom rada i financijskim planom Kazališta prihvaćenim programima javnih potreba Osnivača.
Troškove izvođenja programa Kazališta, Osnivači će financirati u opsegu koji, polazeći od
prijedloga intendanta i uz prethodnu suglasnost Kazališnog vijeća, odrede predstavnička tijela
Osnivača godišnjim programom javnih potreba, sukladno Osnovnom programskom i financijskom
okviru iz članka 6. stavak 4. ovog Sporazuma, čiju razinu usklađuju međusobnim ugovorom.
Sredstva za materijalne troškove i troškove tekućeg održavanja, Osnivači će financirati u
opsegu koji, polazeći od prijedloga intendanta odrede predstavnička tijela Osnivača godišnjim
programom javnih potreba čiju razinu usklađuju međusobnim ugovorom, a realizirati temeljem
zahtjeva Kazališta dokumentiranog računima.
Sredstva za investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja u Kazalište, Osnivači će osiguravati
primjenom načela iz stavka 1., temeljem ugovora o suinvestiranju koji za konkretni projekt zaključe s
Kazalištem.
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Troškove poslovanja Kazališta, izvan okvira utvrđenih ovim Sporazumom, Kazalište
podmiruje sredstvima osiguranim iz drugih, zakonom predviđenih izvora.
Članak 10.
Međusobna prava i obveze glede osiguravanja sredstava i uz to vezanih pitanja Osnivači
uređuju međusobnim ugovorom.
Ugovorom iz stavka 1., primjenjujući određenja iz članka 9., Osnivači uređuju razinu
programa javnih potreba koju će zajednički financirati te druga pitanja sukladno ovom Sporazumu.
Ako Osnivači ne zaključe ugovor iz stavka 1., osigurat će privremeno financiranje najmanje u
visini sredstava osiguranih u prethodnoj godini.
Članak 11.
Sredstva za rad Kazališta koriste se za namjene utvrđene godišnjim programom i financijskim
planom, kojeg na prijedlog intendanta potvrđuje Kazališno vijeće.
Ostvarenu dobit Kazalište će koristiti za unaprjeđenje vlastite djelatnosti.
Ostvareni gubitak pokrit će se na način utvrđen ugovorom Osnivača iz članka 10. ovog
Sporazuma.
Članak 12.
Kazalište u pravnom prometu s trećim osobama za svoje obveze odgovara svojom
cjelokupnom imovinom.
Osnivači solidarno i neograničeno odgovaraju za obveze Kazališta.
Članak 13.
Osnivači su suglasni da zajednička stanovišta glede prijedloga intendanta Kazališta
predviđena ovim Sporazumom usuglašavaju putem Kazališnog vijeća, a međusobne odnose glede
primjene ovoga Sporazuma putem svojih upravnih tijela nadležnih za djelatnost kulture.
U slučaju nesuglasnosti, razmatranja prijedloga projekta investicijskog održavanja ili
kapitalnog ulaganja odnosno u drugim slučajevima kada to ocijene potrebnim, Osnivači će ustanoviti
ad hoc radne skupine radi pripreme zajedničkog prijedloga.
Članak 14.
Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja i primjenjivat će se dok sporazumne
strane drugačije ne utvrde.
Stupanjem na snagu ovog Sporazuma prestaje važiti Sporazum o pravima i obvezama u
zajedničkom financiranju rada Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku zaključen između Osnivača 5.
siječnja 1999., dopunjen 30. prosinca 2006.

4

Članak 15.
Sporazum je sastavljen u pet istovjetnih primjeraka od kojih po dva pripadaju svakoj
sporazumnoj strani, a jedan Kazalištu.

U Osijeku, 28. prosinca 2009.

Klasa: 610-01/07-01/78
Urbroj: 2158/01-01-09-19

Klasa: 612-01/09-01/13
Urbroj: 2158/1-01-02-09-2

Za Grad Osijek
Gradonačelnik

Za Osječko-baranjsku županiju
Župan

Krešimir Bubalo,dipl.oec., v.r.

dr.sc.Vladimir Šišljagić, v.r.
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